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Velkommen til nyheder samt mange spændende arrangementer og oplevelser! 
 

FDZ - Landsmøde og generalforsamling 2018       

Vi ser med forventning frem til Landsmøde og generalforsamling fredag den 16. og  
lørdag den 17. marts 2018 på det skønne hotel Comwell i Middelfart. 

Du kan læse meget mere om program, priser og foredragsholderne på FDZ´s hjemmeside  
for medlemmer. 
 

 

Ligeledes kan du også finde informationer i Zoneterapeuten nr. 1 og nr.2, 2018.  

 
          

Husk at holde øje med optjeningen af dine RAB-timer 
 

     

I FDZ’s efteruddannelseskatalog for 2018 finder du mange spændende kurser,  
hvor det er muligt, at optjene RAB-timer. 
Du kan også finde kataloget på FDZ´s hjemmeside under efteruddannelse. 

 

Førstehjælpskurser 
          
Gør noget godt for dig selv og dine klienter! Tilmeld dig et af FDZ's førstehjælpskurser.    
           

Sekretariatet har planlagt førstehjælpskurser i hele landet.  
 
De vil blive afholdt i maj og juni 2018 i byerne: Roskilde, Odense, Christiansfeld, Aarhus,  
Struer og Aalborg.  
 
Se nærmere på FDZ's hjemmeside for medlemmer, hvordan I tilmelder jer, priser osv.  
Men allerede nu kan du følge op på, om det er ved at være tid til et opdateringskursus.  
 

 

 
"Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter,  

FDZ's lokalafdelinger og FDZ-samarbejdende skoler"       
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Husk dit førstehjælpsbevis skal opdateres hver 2. år. 
           

Vi håber meget, at I bruger kurserne, så vi fortsat kan blive ved med at tilbyde dem. 
 
Bemærk: At førstehjælpskurser fremover registreres elektronisk hos Dansk Førstehjælps Råd. 
Det betyder, at I på kurset vil modtage besked om hvor I selv kan downloade kursusbeviset.  
Det betyder også, at Dansk Førstehjælps Råd fremover får fuldt overblik over, hvornår man har  
taget sit seneste kursus. 
           

HUSK! 
 

         

Du kan altid finde svar på mange af dine spørgsmål på FDZ´s hjemmeside for medlemmer.  
 
Her kan du også følge med i lokalafdelingernes arrangementer, eventuelle opdateringer og læse 
mere om årsmøder i lokalafdelingerne, samt kommende landsmøde og generalforsamling. 
 
Afbud/Manglende fremmøde:  
Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb, eller ved manglende fremmøde, opkræves  
følgende gebyrer:  
Gratis arrangementer: 100,00 kr.  
Betalingsarrangementer: fuld deltagerpris 
Der kan være særlige regler for afbud/manglende fremmøde ved visse arrangementer  
- dette vil i så fald fremgå ved det enkelte arrangement. 
 
For yderligere information om arrangementer, indhold og tilmeldingsfrister kig med nedenfor! 
 
Du kan også læse mere på FDZ.dk og i Zoneterapeuten. 
 
Rigtig god fornøjelse! 
 
Med venlig hilsen 
FDZ-sekretariatet 
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FDZ Fyn, kontaktperson: Hanne Lydolph - h.lydolph@nal-net.dk - tlf. 29 93 25 35 
Husk ved tilmelding at opgive: medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse navn, adresse, mail samt mobilnr. 
 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Dato:   
Torsdag den 12. 04. 2018 
 
Tidspunkt: 
Kl. 19:00 – 21:30 
 
Sted:  
Vindegade 99, baghuset, 1 
sal, 5000 Odense C 
 
Der vil blive serveret kaffe, the 
og lidt frugt 
 
Mød op – tag kolleger, venner 
og naboer med, som kunne 
være interesseret! 

Kost og kosttilskud - 
herunder Biosym 
kosttilskud  
 
Kom og hør ernærings-
terapeut Frede Damgaard 
fortælle om kroppens behov 
for vitaminer og mineraler og 
bliv vejledt i rigtig brug af 
kosttilskud.  
 
 
Der vil være tid til spørgsmål 
efter foredraget. 
 

Tilmelding: Hanne Lydolph 
senest onsdag den 
05.04.2018 

 
Frede Damgaard 
Frede Damgaard har i mange 
år beskæftiget sig med 
alternativ behandling og 
vejledning i kost, vitaminer, 
mineraler, fedtsyrer og urter.  
Han har særlig fokus på disse 
faktorers betydning for 
menneskets velbefindende. 

 
Pris: Pris: 
 FDZ-medlemmer: kr.100,-. 
 Gæster: kr. 125,- 
 

 
 

 
FDZ Nordjylland, kontaktperson: Gitte Spejlborg Byrne  

- gitte@byrneszoneterapi.dk - tlf. 50 45 09 01 
Husk at oplyse navn, medlemsnummer og telefonnummer. 

 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Torsdag d. 19.04.2018  
Kl. 18:30 til 21.30 
Kulturhuset ”Trekanten”, 
Sebbersundvej 2A, 
9220 Aalborg SØ 
 
Medbring: 
Eget materiale, foldere, 
visitkort og evt. andet 
markedsføringsmateriale, så 
vi kan erfaringsudveksle, og 
selvfølgeligt dine spørgsmål til 
Marianne. 
 
Pris:  
FDZ-medlemmer: kr. 100,- 
Studerende: kr. 100,- 
Ingen gæster. 
 
Inkl. Kaffe/the + lidt til. 

Et arbejdsliv som 
selvstændig 
zoneterapeut…. 
Hvordan kommer jeg i gang, 
eller får nyt ”liv” i klinikken. 
 
Mentor Marianne Lyhne vil 
lave et oplæg, om det at starte 
og drive egen klinik. 
Der vil være indlagt lidt 
øvelser med mulighed for 
input af egne erfaringer. 

Tilmelding:  
Gitte Spejlborg Byrne  
Senest 12.04.2018 
 
Oplægsholder. 
Mentor Marianne Lyhne, 
Randers 
Marianne er uddannet 
zoneterapeut i juni 2004 og 
akupunktør i marts 2010. 
Akupunktur uddannelsen er 
efter Traditionel Kinesisk 
Medicin, TMC, som indebærer 
tunge- og pulsdiagnose. 
Fra november 2010 har 
Marianne arbejdet som 
mentor for nyuddannede 
zoneterapeuter igennem 
Forenede Danske 
Zoneterapeuter. 
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FDZ Midt/Vestjylland, kontaktperson: Jenny Hestbech  

- j_hestbech@hotmail.com eller tlf. 20 49 32 13 
 Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Dato:   
Tirsdag d. 15.05.2018  
 
Tidspunkt: 
Kl. 18.00-22.00 
 
Sted:  
Aktivitetscenter Struer,  
Skolegade 5A, 7600 Struer 
 

 Pris:  
 FDZ medlemmer: kr. 150,- 

Ikke medlemmer: kr. 250,- 
 
Afbud: Ved afbud mindre end 
8 dage før arrangementets 
afholdelse opkræves 250 kr. 
 
Der serveres lidt mad først og 
senere pause med kaffe / the 
samt lidt til ! 
 
Husk!! Tag gerne en kollega 
med eller en anden person, 
som kunne have interesse i at 
deltage. 
 

KAN ALLERGI FORE-
BYGGES?  
v. Marianne Fjordgaard 

 
Vores immunforsvar modnes 
fra fødslen af de mikro-
organismer og den næring vi 
tidlig i livet udsættes for. 
 
Vi er alle født allergiske og 
med leaky gut. Derfor er det 
lille barns miljø med f.eks 
mikroorganismer, kost og 
nutrienter, livsvigtige 
fedtstoffer utrolig vigtigt. 
 
Kom og hør om, hvordan vi 
kan rådgive kommende 
forældre og småbørnsforældre 
så risikoen for allergi, astma, 
eksem og 
mellemørebetændelse 
nedsættes! 
 
Mød op til en spændende 
aften, hvor du får masser af 
brugbar læring. 
 

Tilmelding til Jenny 
Hestbech senest 08-05-2018  
 
Marianne Fjordgaard 
 
Ernæringsterapeut DET, RAB, 
farmakonom og kostvejleder. 
Uddannet i almen voksen-
pædagogik. Egen praksis 
siden 1994. Tilbyder kost-
vejledning, ernæringsterapi, 
undervisning, foredrag, kurser 
og konsulentvirksomhed. 
 
Forfatter til bøgerne “Spis dig 
glad. Depression og vinter-
depression” og “Psoriasis – 
Nej Tak!” og medforfatter til 
“Fordøjelse – en fornøjelse” 
og “Hjælp dit ørebarn” – alle 
udgivet på forlaget Klitrose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j_hestbech@hotmail.com
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FDZ samarbejdende skoler 
 

WeCa, Alternativ Skole og Uddannelsescenter, Christiansfeld 

Grundoplysninger:  
Tilmelding, som er bindende, senest 30 dage før kursusstart til skole@weca.dk 

Kursusbeløb skal indbetales samtidig med tilmelding på konto 2450 - 5369 771 746  
med tydelig angivelse af afsender. 

 Evt. ratebetaling kan aftales ved telefonisk henvendelse til WeCa. 
 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Fremmødedage  
26.04 til 27.04.2018,  
24.05 til 25.05.2018,  
22.06.2018 
(alle dage kl. 9-17) 

Muskulær Zoneterapi del 1 
(40 RAB-timer) 
 
På denne del lærer du at 
finde og genkende de 
muskulære zoner. Du lærer 
teknikker til behandling – 
både teknikker, der arbejder 
rent fysisk, men også 
teknikker, der arbejder 
psykisk, og som kan løsne 
muskulære spændinger. 
 

Tilmelding til WeCa 
 
Underviser: Skoleleder 
Christian Slot, Dit Alternativ, 
www.christianslot.dk   
 
Pris: kr. 7.500,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 
 
Deltagerantal: max. 12 
 
 

Fremmødedage  
01.05 til 02.05.2018 
(begge dage kl. 10-17) 

One Point Reflexology – en 
holistisk 
behandlingsmetode  
(14 RAB-timer) 
 
One Point metoden arbejder 
med den fysiske krop via de 
zoner på fødderne, du 
allerede kender, og med den 
æteriske ”krop” via meridian-
læren. Vi bruger den 
kinesiske filosofi i en meget 
enkel udgave. På kurset 
kommer vi ind på det vigtigste 
i behandlingen, nemlig 
NÆRVÆR. Metoden tiltaler 
ofte sensitive, der elsker blid 
berøring og som selv kan 
sanse med, hvad der sker 
under behandlingen, der 
foregår i stilhed. 
 

Tilmelding til WeCa 
 
Underviser: Susanne Løfgren, 
www.casu.dk  
 
Pris: kr. 2.600,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 
 
Deltagerantal: max 14 
 

Fremmødedage: 
Fredage:  
04.05.2018,  
01.06.2018,  
15.06.2018,  
10.08.2018,  
05.10.2018,  
02.11.2018,  
16.11.2018 
Alle dage kl. 17-22 

Irisanalyse  
(35 RAB–timer) 
 
Du får en professionel indsigt 
i, hvad irisanalysen kan.  
Iris afspejler hele kroppen og 
er på den måde et vindue til 
hele mennesket. Derfor kan et 
kik ind i øjet fortælle om 
kroppens helbredstilstand.  

Tilmelding til WeCa 
 
Underviser Frede Damgård, 
ernæringsterapeut, biopat/ 
naturopath, phytoterapeut 
 
Pris: kr. 4.800,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 

http://www.christianslot.dk/
http://www.casu.dk/
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 Du lærer bl.a. hvordan du 
bruger irisanalysen til at 
stadfæste kroppens tilstand.  
Der vil være praktisk træning 
med cases og på dine 
medkursister og ud fra iris 
billeder på tavle. 
 

Fremmødedage:  
07.05 til 08. 05. 2018 
Dag 1: kl. 9.30 – 17.00, 
Dag 2: kl. 8.30 – 16.00 
 

Posturologi  
(16 RAB-timer) 
 
Læren om menneskets 
position, altså stilling i rummet 
og evnerne til at stabilisere 
rummet.  
Dets største domæne er 
ryggen. 
Du lærer om posturologiens 
strategi, input, output 
funktioner og dysfunktioner.  
Symptomer og behandling: 
kæbe, tunge, åndedræt, øje, 
indre øre, fod, ryg. 
Du lærer generelle 
posturologiske tests. 
 

Tilmelding til WeCa 
 
Underviser: Anne Marie 
Vester, Holstebro 
 
Pris: kr. 3.800,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 
 
Min. 12 deltagere 
 

Fremmødedag:  
18. 05.2018 
kl. 9 -16 
 

Supervision for 
zoneterapeuter og 
zoneterapistuderende  
(7 RAB-timer) 
 
Mød dine kolleger til en 
spændende og berigende dag 
med: 
Personlig udvikling og meget 
mere, sparring, refleksion, 
udveksling erfaring. 
Du kan fremlægge cases som 
ønskes belyst på flere måder 
og set fra flere sider.  
Du kan fremlægge faglige 
udfordringer.  
 

Tilmelding til WeCa 
 
Supervisor: Margit Weidmann, 
NLP supervisor og 
psykoterapeut 
 
Pris: kr. 750,- inkl. forplejning 
 

Fremmødedage:  
10.06.2018  
kl. 10 -17  
og  
11.06 2018  
kl. 9 -16. 
 

Meridianlære  
(14 RAB timer) 
 
Få genopfrisket din lære om 
energisystemet, f.eks. 
hvordan meridianlæren hører 
til et af vore 4 legemer, en 
holistisk forståelse 
introduceres. Desuden de 12 
hovedmeridianer og de 2 
overordnede meridianer, 
organuret, enkelte 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: Susanne Løfgren, 
CASU 
 
Pris: kr. 2.300,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 
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akupressurpunkter, 5-
elementteorien og hvordan 
den kan bruges af os. 
 

Fremmødedage: 
16.06 til 17. 06. 2018, begge 
dage kl. 8-16 
 
Medbring madpakke 
 

Biopati for behandlere (16 
RAB timer) 
 
Du får en grundlæggende 
indsigt i belastende faktorer 
for kroppen, stressgrader, 
mikrobiologiske faseteorier, 
urtemedicin/phytoterapi, 
homøostase/balane, 
slimhinder og bindevæv, 
lever, fordøjelsesenzymer, 
tarm. 
 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: Katrine Ydegaard 
 
Pris: kr. 2.250,- 
 

Fremmødedage:  
11.08 til 12.08.2018,  
22.09 til 23.09.2018, 
alle dage kl. 9-17 
 

Ernæringslære 1  
(35 RAB-timer) 
 
Du får professionel indsigt i 
det sidste nye indenfor 
kost/ernæring/vitaminer  
og mineraler af en af de 
bedste indenfor dette felt, så 
du kan give en 
grundlæggende vejledning i 
egnet kost. 
Du får også en grundig indsigt 
i allergi/intolerance overfor 
fødevarer, som kan kræve 
nærmere udredning hos 
læge, biopat, kinesiolog eller 
ernæringsterapeut. 
 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: Frede Damgaard, 
ernæringsterapeut, 
biopat/naturopath/phytoterapeut 
 
Pris: kr. 4.500,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 
 

 


